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Цей сертифікат видано за результатами дослідження технічного проекту засобу вимірювальної техніки. Цей сертифікат підтверджує відповідність
типу засобу вимірювальної техніки застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність засобів вимірювальної техніки, що їх надають на ринку України та/або вводять в експлуатацію, типу, описаному в цьому
сертифікаті, і застосовним вимогам Технічного регламенту має бути підтверджена через проведення однієї з процедур оцінки відповідності за
модулем, наступним за модулем В, згідно з вимогами Технічного регламенту.
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Цей сертифікат може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливо лише з письмової
згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
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Type examination certificate

Історія сертифіката
Номер версії сертифіката

Дата

Суттєві зміни

Вимоги
Застосовані стандарти:
1 Опис типу засобу вимірювальної техніки
1.1 Конструкція
1.2 Первинний перетворювач
1.3 Оброблення результатів вимірювань
1.3.1 Технічні засоби
1.3.2 Програмне забезпечення
1.4 Відображення результатів вимірювань
1.5 Додаткове обладнання та функції, що не є об’єктами вимог Технічного регламенту
1.6 Технічна документація
2 Технічні дані
2.1 Технічні параметри
3 Інтерфейси та сумісні зовнішні пристрої
3.1 Інтерфейси
3.2 Сумісні зовнішні пристрої
4 Вимоги до виробництва, введення в експлуатацію та використання
4.1 Вимоги щодо виробництва
4.2 Вимоги щодо введення в експлуатацію
4.3 Вимоги щодо експлуатування
5 Нагляд за приладами в експлуатації
5.1 Документація для нагляду
5.2 Ідентифікація (апаратного та програмного забезпечення)
6 Засоби захисту (апаратного та програмного забезпечення)
7 Маркування та написи
8 Креслення
Додаткова інформація:

